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میالد دخانچی به شبکه
چهار می آید
صبا :میالد دخانچی مجری تلویزیونی ،دیشــب
مهمان «صندلی علم سنج» شبکه چهار می شود.
مجله علمــی و فرهنگی «چرخ» کــه به صورت
هفتگی شــنبه ها به روی آنتن شبکه چهار سیما
میرود دیشــب در بخش «صندلی علم ســنج»
میزبان میالد دخانچی شد .دخانچی در این بخش
به هفت باور علمی رایج بین مردم پاسخ می دهد.
«نقشــه برداری از مغز» موضوعی اســت که در
بخش کارشناســی دیشب بررســی شد ،محمد
رضا مقدســیان وحســین فروتن مجریان برنامه
در این بخش میزبان دکتر مجتبی زارعی مسئول
پژوهشــکده علوم و فناوری پزشــکی دانشــگاه
شهید بهشتی شــد .همچنین « ۷خبر» با اجرای
ژورنالیســتهایعلمی و «علم به زبان ساده» از
بخشهای دیگر این برنامه که این هفته محمدرضا
رضایی روزنامه نگار فناوری فضایی درباره سفر به
ماه به بحث و بررســی پرداخت«.چرخ» به تهیه
کنندگی الهه بهبودی و سردبیری محمد جباری
محصول گروه دانش شــبکه چهار ســیما است و
شنبه ها ساعت  ۲۱پخش می شود.

مجریان کودک با
«ورجه وورجه» در
شبكه نهال
صبا :فصل ســوم برنامه شاد و
جذاب «ورجه وورجه» در مهر ماه
از شبكه نهال پخش خواهد شد.
این فصل از برنامه «ورجه وورجه» در  ۱۲قسمت
 ۲۵دقیقهای به تهیهکنندگی آقای ســید حمید
امامی برای ایام پاییز تولید شــده است و از تاریخ
 ۸مهرماه روزهای یکشــنبه و سهشــنبه ساعت
۱۶:۰۰و بازپخش آن شــب بعد ساعت  ۲۰:۰۰از
شبکه نهال پخش خواهد شــد.برنامه تلویزیونی
شاد و جذاب و پرمخاطب «ورجه وورجه» با هدف
آشــنایی کودکان با طنز حالل و مناسب فرهنگ
جامعه ایرانی اســامی ،تغییر در ذائقه کودک به
جهت شادی و نشاط به صورت صحیح و همچنین
تقویت فنبیان کودک در تعامل و مشــارکت در
موضوعات مختلف ،مناسب برای کودکان  ۸تا ۱۲
سال در شبکه نهال تولید شــده است.این برنامه
دارای  ۵بخش اجرا ،گزارش ،مسابقه ،گفتوگو و
آموزش حرفه است.

«بازی نقاب ها» از
امشب در شبکه
دو سیام
صبا« :بــازی نقــاب هــا» به
کارگردانی سیروس حسن پور و تهیه کنندگی
علی مهام از دیشب (شــنبه  ۷مهرماه) ساعت
 ۲۱:۳۰از شــبکه دو ســیما پخش میشود.در
خالصه داســتان این ســریال که تیتراژ آن را
ســاالر عقیلی خوانده؛ آمده :دو طایفه ترکمن
یکی در کار اســب و دیگری در کار گندم ،بعد
از ســال ها نزاع و درگیری خونیــن تصمیم به
مصالحه می گیرند و دو جــوان از این دو طایفه
که پدرهایشان به دست هم کشته شده اند با هم
وصلت می کنند و ...آزیتا حاجیان ،جعفر دهقان،
منوچهــر آذر ،بابک انصاری ،رحیــم نوروزی،
مهرداد ضیایی ،فرهاد بشارتی ،مهسا هاشمی،
یلدا قشــقایی ،لیال برخورداری ،صفا آقاجانی،
مینا نوروزی ،ســیما خضرآبادی و  ...از جمله
بازیگرانی هستند که در این سریال نقش آفرینی
می کنند.خالصه هفتگی این سریال پنجشنبه
ها ساعت  ۲۱:۳۰و بازپخش آن در ساعت های
 ۱۲:۱۵ ،۱:۳۰و ۱۶:۱۵روز بعد خواهد بود.
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 ۱۳۰مستند رسانه ملی درباره زندگی
شهدای مدافع حرم رومنایی شد

آیین رونمایی از  ۱۳۰مستند تولیدی مراکز استانی رســانه ملی با محوریت زندگی شهدای مدافع حرم ،در محل
ساختمان بسیج صدا و سیما برگزار شد.دکتر علی عسکری رئیس ســازمان صدا و سیما ،حجتاالسالم شهیدی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ،دارابی معاون امور استانهای رسانه ملی ،شاه
آبادی معاون صدای رسانه ملی ،ســردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در این مراسم
حاضر شدهاند.در ابتدای این مراسم دارابی معاون امور استانهای رسانه ملی گفت :صدا و سیمای جمهوری اسالمی و
مراکز استانها ترویج و گسترش فرهنگ ایثار ،جهاد و شهادت را وظیفه خود میداند.دارابی ادامه داد :رونمایی از این
مستندها بخشی از وظیفه ما در این راه است .رسانه ملی وظیفه خود میداند که عالوه بر روشنگری ،درباره مدافعان
حرم به طور مستمر برنامه های جذاب تولید کند .ما امروز در مراسم رونمایی از مستندها ،از جمعی از خانواده های
مدافع حرم تقدیر خواهیم کرد .مستند مدافع حرم روایتگر مردان عاشقانی است که در دفاع از حرم اهل بیت از جان
خود گذشتند .در ادامه سردار کارگر؛ رییس سازمان حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس افزود :شهیدان مدافع حرم
بنا به گفته رهبری معظم اجرشان حتی از شهدای دفاع مقدس باالتر است .ایشان در جلسه ای گفتند که تعداد آثار
انقالب و شهدای مدافع حرم کم بوده و باید صد برابر تولید شود و نباید در این زمینه کمکاری کرد.
به گزارش «صبا»؛ علی عسگری رییس سازمان صدا و سیما در پایان گفت :ما قصد داریم که درباره شهدا مستندهایی
بسازیم و امیدواریم همه در سرتاسر کشور ما را یاری کنند .ما برای شهدای بزرگکشور چند سریال فاخر را در دست
کار داریم .مسائل مالی جلوی ما را میگیرد اما به سرعت این کارها را پیش میبریم .شهدای مدافع حرم متعالیترین
و ارزشمندترین شهدای ما هستند؛ کسانی که از همه تعلقات دنیایی خود گذشتند و تحت فرماندهی حاج قاسم
سلیمانی به میدان مبارزه رفتند .مدافعان حرم با ایثار خود فتنه دشمن را متالشی کردند تا جایی که دشمن امروز از
اینکه مدافعان پشت مرزهای اسرائیل هستند ،خواب ندارد .اگر شجاعت رهبر و این مدافعان نبود ما باید در تهران با
داعش میجنگیدیم.رییس رسانهملی ادامه داد:دشمن حاال جنگ اقتصادی و روانی را شروع کرده و سعی دارد مردم
را مایوس کند .اما کور خوانده و نمیداند مردم ما شعور ،درک و بصیرت سیاسی دارند .مردم این انتظار را دارند که
دولت محترم ما ،آتش حاشیه بازار را کم کند .همانطور که مدافعان حرم ،فتنه امنیتی را از بین بردند؛ امروز دولت
ما باید فتنه ارزی را کنترل کند و از بین ببرد.در پایان این مراسم از برخی خانواده های شهدای حرم تجلیل شد.

شاهرخ دولکو و فرزاد مومتن با
«سینامگرام» به تلویزیون میآیند

«سینماگرام» از پنجشنبه  ۱۲مهر ساعت  ۲۳با اجرای شــاهرخ دولکو ،فرزاد موتمن ،دکتر
امیرحسین ندایی و مصطفی امامی روی آنتن شبکه چهار میرود.
«سینماگرام» از پنجشــنبه  ۱۲مهر ماه ساعت  ۲۳با اجرای شــاهرخ دولکو ،فرزاد موتمن،
دکتر امیرحسین ندایی و مصطفی امامی روی آنتن شبکه چهار میرود«.سینماگرام» دارای
بخشهای متنوعی است که هر کدام توســط یکی از مجریان نامه برده شده اجرا میشوند؛
شــاهرخ دولکو به عنوان مجری اصلی برنامه ،فــرزاد موتمن ،مجری بخش «شــعبدههای
کارگردانی»؛ دکتر امیرحســین ندایی ،مجری بخش «نقد فیلم» و مصطفی امامی ،مجری
بخش «سوژه روز» هستند.
به گزارش «صبا»؛ «سینماگرام» جدیدترین برنامه سینمایی تلویزیون به تهیهکنندگی میر
محمدحسین رضوی ،اولین برنامه با موضوع «سواد سینمایی» است که با هدف باال بردن این
مهارت در عموم مردم فعالیت میکند.بحث و گفتوگو پیرامون مسائل ریز سینمای ایران و
ملل ،گفتوگوهای جنبی ،مستندهای سینمایی و بررسی تاریخ سینما و تکنیکهای آن از
جمله مباحث محوری «سینماگرام» است و در نهایت این برنامه دریچهای به سوی سینمای
ملل خواهد بود.این برنامه تالش دارد با پرهیز از حواشی و همچنین توجه به سینما و تالش برای
رضایتمندی عموم مردم از سینما ،فضایی متفاوت را در این زمینه احیا نماید«.سینماگرام»
کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما به کارگردانی آرش رئوف ،مهران علوی و سردبیری
سجاد مهرگان است که هر هفته پنجشنب ه شبها ساعت  ۲۳روی آنتن میرود.

مرور آثار مایکل داگالس در شبکه منایش

فیلمهای مایکل داگالس بازیگر مشهور سینمای هالیوود ،در جدول پخش صحنه گران (مرور
آثار)این شبکه نمایش قرار گرفته اســت .این هفته و در بخش مرور پرونده هنری بازیگران،

فیلمهایی با بازی مایکل داگالس بازیگر مشهور ســینمای هالیوود ،در جدول پخش صحنه
گران (مرور آثار)این شبکه قرار گرفته است.مایکل داگالس هنر پیشه آمریکایی در مجموعه
تلویزیونی خیابانهای سانفرانسیسکو از  ۱۹۷۲تا  ۱۹۷۶بازی کرد و با فیلم در جستجوی الماس
سبز در سینما درخشــید .وی به تولید فیلم عالقه داشت و فیلم «دیوانه از قفس پرید» اولین
فیلمی است که او تهیه کنندگی آنرا برعهده داشت .با برنده شدن فیلم در شاخهی بهترین فیلم،
مایکل جایزه اسکار را از آن خود کرد .وی در ادامه  ۱۷فیلم و سریال دیگر را نیز تولید کرده است.
به گزارش «صبا»؛ مایکل داگالس یکی از موفقترین هنرپیشگان دهه  ۸۰میالدی است که در
بازهی زمانی  ۱۹۸۹ - ۱۹۸۳در  ۸فیلم بازی کرده است؛ و از آن زمان تاکنون نیز مشغول به کار
مارول مرد مورچهای
فیلم
ِ
بوده و در  ۲۰فیلم دیگر نیز ایفای نقش نموده است .بهتازگی نیز در ِ
در نقش هنک پیم ،مرد مورچهای نخستین درخشیده است .او دو جایزه اسکار ،سه گلدن گلوب
و یک جایزهی امی دارد.
سلطان رویاها ،وال استریت ،سقوط ،شبح و ظلمت ،اتاق ســتاره ،چیزی نگو و بازی از جمله
آثار مطرحی هستند که با بازی این بازیگر به ترتیب از شنبه  ۷تا جمعه  ۱۳مهر ،ساعت  ۲۱از
شبکه نمایش پخش می شوند .بازپخش این فیلم ها نیز در ساعت  ۴:۳۰بامداد و  ۱۱صبح روز
بعد خواهد بود.

کیــوسک

سروش صحت فصل سوم
«کتابباز» را روی آنتن می برد
پخش مجدد «فرمول یک» از امروز
صبا :برنامه تلویزیونی «فرمول یک» پس از یک وقفه کوتاه،
از هفتم مهر ماه روی آنتن شــبکه یک ســیما رفت.برنامه
تلویزیونی «فرمول یک» با اجرا و تهیه کنندگی ســید علی
ضیاء ،بعد از یک وقفه کوتاه به مناســبت عــزاداری در دهه
اول محرم ،از هفتم مهر ماه ساعت  ۱۷:۳۰روی آنتن شبکه
یک سیمارفت .سید علی ضیاء با انتشــار پستی در صفحه
شخصی خود از بازگشت این برنامه ازدیروز خبر داد.گفتنی
است«فرمول یک» برنامهای ترکیبی است که هر روز عصر با
حضور یکی از چهرههای برجسته از شبکه یک سیما پخش
میشود.

صبا :فصل جدید برنامه «کتاب باز» با اجرای سروش
صحت از شنبه هفته آینده ۱۴ ،مهر در شبکه نسیم
پخش می شود.
اولین قسمت از فصل سوم برنامه «کتاب باز» از شنبه
 ۱۴مهرماه ساعت  ۲۱با اجرای سروش صحت روی
آنتن شبکه نسیم میرود«.کتابباز» در اولین هفته
از فصل سوم ،در قالب یک مقدمه با پنج رویکرد اعم از
داستان نویسی و شعر ،ورزش ،ادبیات آیینی و ارزشی،
ســینماگران و هنرمندان عرصــه نمایش و گریزی
به موضوعــات متفاوت برنامههای گذشــته پخش
می شــود«.کتابباز» به تهیهکنندگی و کارگردانی
محمدرضا رضاییان و اجرای سروش صحت ،شنبه تا
چهارشنبه ساعت  ۲۱از شبکه نسیم پخش میشود.

حمیدرضا ترکاشوند تیتراژ
«زندگی از نو» را خواند
صبا :حمیدرضا ترکاشوند تیتراژ ســریال «زندگی از نو» را بر اساس شعری از
موالنا خواند.سریال «زندگی از نو» داســتان زوج جوانی است که به شمال می
روند و کمپ گردشگری ایجاد می کنند .این مجموعه به مولفه هایی چون محیط
زیســت ،منابع طبیعی ،اقتصاد و ...می پردازدهنرمندانی همچون رضا کیانیان،
علیرضا خمسه ،ستاره اســکندری ،مینا جعفرزاده ،کمند امیر سلیمانی ،آرش
مجیدی ،خیام وقار ،ژیال آل رشاد ،حدیث نیکرو ،مجید پتکی ،امیر حامد ،متین
ستوده ،مرتضی ضرابی ،محمدعلی ســاربان ،اکبر معززی ،حمیدرضا سنگیان
و ...در این مجموعه به ایفای نقش پرداختــه اند.این مجموعه تلویزیونی در ۲۶
قســمت  ۴۲دقیقه ای برای گروه فیلم و سریال شــبکه پنج سیما تولید شده و
تمامی تصویربرداری آن در استان گیالن (شــهر تالش) انجام شده است.تیتراژ
این سریال را حمید رضا ترکاشوند بر اساس شعری از موالنا به آهنگسازی نیما
عظیمی نژاد خوانده است.

استعدادیابی در حوزه
نویسندگی توسط رادیو فرهنگ
مهر :برنامه «از واژه تا صدا» با هدف کشف استعدادهای
نویسندگی رادیو این هفته با  ۲موضوع جدید روی آنتن
رادیو فرهنگ می رود.
برنامه «از واژه تا صدا» شــامل ســه نفر شرکت کننده
حضوری و یک نفر شرکت کننده تلفنی است که در هر
قسمت طی  ۲مرحله با  ۲موضوع مختلف متن های خود
را ارایه داده و قرائت می کنند.
برنامه «از واژه تا صدا» به تهیه کنندگی یلدا احتشامی
و اجرای دانیــال معنوی در واحد تولیــد و تامین رادیو
فرهنگ تولید و پخش مــی شــود .داوران این برنامه
جهانشاه آل محمود ،باقر خلیلی و گیتی کاوه هستند.
برنامه «از واژه تا صدا» روزهای جمعه بعد از اذان مغرب
از رادیو فرهنگ پخش شود.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف  ۱۰۶مگا هرتز قابل
دریافت است.

